
Bestyrelsesmøde i aktivitetsforeningen den 09-02-2022 
Tilstede: Niels Bjørn, Inge, Mona, Bente, Lars. - Fraværende: Claus 

Godkendelse af referat Referat fra  sidst  godkendes.  
forsikring Forsikreinger gennemgået 
Medlemskort – hvor langt er vi Bente tager Burvej, Inge tager Idomvej og kirkevej 
Nyt fra kassereren Stopper senest til maj og gerne før – Bente og Jan overtager jobbet 

som kasserer 
Fastelavnsfest Søndag den 27 februar. 

Claus og Niels Bjørn har møde med børnehaven på mandag 
25 kr pr deltager – fastelavnsboller køber vi i netto 
3 tønder  Start kl 14.oo  

Ansøgningsudvalg Jane Thorsen har sagt ja til at være med til fundraising 
Peter fra Pøtparken vil hjælpe til i bredbåndsansøgning – Johnny 
Møller er forespurgt om han vil hjælpe til, da de netop har fået 
fiberbånd tildelt. 
Vi afventer møde i kommunen vedr fundraising kursus og bliver 
kurset ikke, bliver to sendt afsted på foreningens regning 
 

Hansens plads I dag møde med Anders Thingstrup, Alex Wurtz, Niels Bjørn og ut. 
Hallerne besigtiget – Alex vil undersøge vedr lokalplan og om vi kan 
få en arkitekt ud til at få gode ideer vedr bygningerne. 
Thingstruphallerne tømmes i løbet af foråret og der vil fremover 
ikke være tung trafik 
Der bliver aftalt arbejdsweekend vedr Hansens plads 

Jysk energi – ansøgning om 
varnepumpe 

Vi søger om en varmepumpe 

Nyt loft i det sidste Vi køber selv troltex til resten af loftet – Niels Bjørn snakker med 
Frank og får dette lavet lovmæssigt rigtigt ved strøm. 
 

Generalforsamling – hvem er 
vi og har vi forslag 

Borgere bedes oveveje om de har lyst til at være med i bestyrelsem 
Mad 30 kr. og 1 genstand pr person 
Fællesspisning kl 18.00 – generalforsamling kl 19.00 
Thy Sparekasse sponsorerer beløb til generalforsamlingen 

Cykelsti Henning Dalgaard prøver at lave en tegning, hvor stien går langs 
Jernbanen til Holstebro 

Hvor skal bænkene stå 2 ved søen . 2 ved Hansens plads.  1 i skoven 
Bord til bænkene Jørn laver et bord til bænkene på Hansens plads 
Evt Hjertestarter – Karsten sender videre, når han hører omkring 

vedligehold og eftersyn 
  

 

Næste møde d. 902-22 kl. 19.00 – Niels Bjørn tager kaffebrød med 

Ref. Inge 


